
                                                                                                                                         

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la vizitele de studiu online organizate de Rețeaua Europeană de Formare 

Judiciară (EJTN) la Eurojust și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în 

cadrul Programului de schimb pentru grefieri 2021  

  

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a lansat, în cadrul 

Programului de schimb 2021 pentru grefierii din statele membre, invitațiile de 

participare la două vizite de studiu online la Eurojust, respectiv la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului (ECtHR), invitațiile adresându-se  grefierilor de 

instanțe și de parchete cu atribuții judiciare sau cu atribuții procedurale privind 

cauze transfrontaliere. 

 

Programul vizitelor de studiu online este următorul: 

- ECtHR, 23-24 noiembrie 2021, în prima parte a zilei (două dimineți); 
- Eurojust, 24 noiembrie 2021 (se adresează doar grefierilor de parchete și 

de instanțe cu specializarea în materie penală).  
Vizitele se desfășoară în limba engleză. 
 
Grefierii interesați sunt rugați ca, până la data de 15.11.2021, să transmită 

doamnei procuror Claudia Roșu, la adresa de e-mail claudia.rosu@grefieri.ro, 

următoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. telefon, anul de începere 

a activității ca grefier, denumirea și adresa instanței/parchetului la care activează, 

funcția și specializarea (dintre cele menționate în primul paragraf), vizita online la 

care doresc să participe.  
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Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în lumina prevederilor 
Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Școala Națională de Grefieri este operator de date 

cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal în scopul implementării proiectului și în fazele ulterioare (ex. misiuni de audit, 

raportări). 
Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,  persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază 

de următoarele drepturi: informarea persoanei vizate, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu 
fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Școala Națională de Grefieri,  cu  sediul  în  Bulevardul 

Regina Elisabeta nr, 53, cod poștal 050014, sector 5, București,  România  sau  la  e-mail: sng@grefieri.ro.  
Aceștia au, de asemenea, dreptul de a recurge în orice moment la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal.  
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